
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

“เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นตน” รุนท่ี 3 

ระหวางวันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557  

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร A (LAB A) ช้ัน 6 อาคาร SC.06 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

วันที่/เวลา หัวขอฝกอบรม/กิจกรรม วิทยากร/ผูดําเนินกิจกรรม 

วันจนัทรที่ 28 เมษายน 2557  

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00 - 10.30 น. ความกาวหนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics) รศ.ดร.ชรัตน  มงคลสวัสด์ิ 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง  

10.45 - 12.15 น. ปฏิบัติการที่ 1 : ระบบพิกัดและการอานแผนที่ภูมิประเทศ ผศ.ดร.รัศมี  สุวรรณวีระกําธร 
นายภูริภัทร ธูปกระโทก  

12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.15 - 14.45 น. ปฏิบัติการที่ 1 (ตอ) : ระบบพิกัดและการอานแผนที่ภูมิประเทศ ผศ.ดร.รัศมี  สุวรรณวีระกําธร 
นายภูริภัทร ธูปกระโทก  

14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง  

15.00 - 16.30 น.  ปฏิบัติการที่ 2 : หลักการพื้นฐาน GPS และการใชเครื่อง GPS ผศ.ดร.รัศมี  สุวรรณวีระกําธร 
นายภูริภัทร ธูปกระโทก 

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557  

09.00 - 10.30 น. ปฏิบัติการที่ 2 (ตอ) : หลักการพื้นฐาน GPS และการใชเครื่อง GPS ผศ.ดร.รัศมี  สุวรรณวีระกําธร 
นายภูริภัทร ธูปกระโทก 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง  

10.45 - 12.15 น. ปฏิบัติการที่ 3 : การสรางชั้นขอมูลและฐานขอมูล GIS 
- ทําความเขาใจลักษณะขอมูล GIS 
- ทําความรูจักเครื่องมือ  

อ.อุราวรรณ  จันทรเกษ 
น.ส.เอมอมร กองอาสา 

12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.15 - 14.45 น. ปฏิบัติการที่ 4 : การแปลภาพถายจากดาวเทียมดวยสายตา 
และการสรางชั้นขอมูล พื้นที่ (Polygon) พรอมออกแบบฐานขอมูล 
(การใชประโยชนที่ดิน : ปาไม, แหลงนํ้า, พื้นที่เกษตรกรรม ฯลฯ) 

ผศ.ดร.รัศมี  สุวรรณวีระกําธร 
นายพีรพล กมลรัตน 

14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง  

15.00 - 16.30 น.  ปฏิบัติการที่ 4 (ตอ) : การแปลภาพถายจากดาวเทียมดวยสายตา 
และการสรางชั้นขอมูล พื้นที่ (Polygon) พรอมออกแบบฐานขอมูล 

ผศ.ดร.รัศมี  สุวรรณวีระกําธร 
นายพีรพล กมลรัตน 

 

 

 

 



วันที่/เวลา หัวขอฝกอบรม/กิจกรรม วิทยากร/ผูดําเนินกิจกรรม 

วันพุธที ่30 เมษายน 2557  

09.00 - 10.00 น. ปฏิบัติการที่ 4 (ตอ) : การแปลภาพถายจากดาวเทียมดวยสายตา 
และการสรางชั้นขอมูล พื้นที่ (Polygon) พรอมออกแบบฐานขอมูล 

ผศ.ดร.รัศมี  สุวรรณวีระกําธร 
นายพีรพล กมลรัตน 

10.00 - 10.15 น. พักรับประทานอาหารวาง  

10.15 - 12.15 น. ปฏิบัติการที่ 5 : สรางชั้นขอมูล เสน (Line) พรอมออกแบบ
ฐานขอมูล (ขอมูลถนน, ทางนํ้า ฯลฯ) 

อ.อุราวรรณ  จันทรเกษ 
น.ส.วาสนา  พุฒกลาง 

12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.15 - 13.45 น. ปฏิบัติการที่ 5 (ตอ) : สรางชั้นขอมูล เสน (Line) พรอมออกแบบ
ฐานขอมูล  

อ.อุราวรรณ  จันทรเกษ 
น.ส.วาสนา  พุฒกลาง 

13.45 - 14.45 น. ปฏิบัติการที่ 6: การสรางชั้นขอมูล จุด (Point) พรอมออกแบบ
ฐานขอมูล (ขอมูลตําแหนงโรงเรียน, หมูบาน และสถานที่สําคัญตางๆ) 

น.ส.ศิโรรัตน มงคลสวัสด์ิ 
นายพีรพล กมลรัตน 

14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง  

15.00 - 16.30 น. ปฏิบัติการที่ 6 (ตอ) : การสรางชั้นขอมูล จุด (Point) พรอม
ออกแบบฐานขอมูล  

น.ส.ศิโรรัตน มงคลสวัสด์ิ 
นายพีรพล กมลรัตน 

วันพฤหัสบดทีี่ 1 พฤษภาคม 2557  

09.00 - 10.30 น. ปฏิบัติการที่ 7 : การปรับปรุงแกไขขอมูล  
- การปรับปรุงขอมูลทั้งสวน Spatial data และ Attribute data  

อ.อุราวรรณ  จันทรเกษ 
นายเอกรัฐ สีขาว 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง  

10.45 - 12.15 น. ปฏิบัติการที่ 8 : การสืบคนขอมูล น.ส.วาสนา  พุฒกลาง 
นายเอกรัฐ สีขาว 

12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.15 - 14.45 น. ปฏิบัติการที่ 9 : การวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที ่ น.ส.วาสนา  พุฒกลาง 
น.ส.เอมอมร กองอาสา 

14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง  

15.00 - 16.30 น. ปฏิบัติการที่ 10 : การจัดทําแผนที ่ น.ส.ศิโรรัตน  มงคลสวัสด์ิ 
นายเอกรัฐ สีขาว 

วันศุกรที่ 2 พฤษภาคม 2557  

09.00 - 10.30 น. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรผานอินเตอรเน็ต (Internet GIS) อ.พิพัธน เรืองแสง 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง  

10.45 - 12.15 น. Workshop การจัดทําขอมูลหนวยงาน  ผศ.ดร.รัศมี  สุวรรณวีระกําธร 

12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน อ.อุราวรรณ  จันทรเกษ 

13.15 - 14.45 น. Workshop การจัดทําขอมูลหนวยงาน / การนําเสนอ  

14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง  

15.00 - 16.30 น.  Workshop การนําเสนอ / ประเมินผล / สรุป / พิธีปด  
 

 


